Минулої суботи в Палаці залізничників відбулися урочистості з
нагоди Дня Конституції України.
Цього разу залізничники відзначали
державне свято разом із працівниками Управління МВСУ на Львівській
залізниці.

Голова дорожньої профспілкової організації Андрій Сенишин привітав присутніх із
15-річчям основного Закону України.
– Конституція України є законом прямої
дії, має найвищу юридичну силу, – зазначив Андрій Сенишин.
– Пройдений шлях
дав нам можливість
напередодні чергових
парламентських виборів глибше усвідомити своє місце в цьому
світі і зробити свій внесок у розбудову цивілізованого суспільства. Конкретними справами
залізничники повинні і надалі скріплювати віру
громадян України в щасливе майбутнє своєї
країни. Досить високі наші прагнення, тому
для їх здійснення кожному громадянину та народу загалом потрібно докласти багато праці,
терпіння, непорушної віри в необхідність руху
вперед. Адже міцна держава будується на
внутрішній єдності і силі народу. Цього року
святкуватимемо 150-річчя нашої магістралі,
тож сподіваємося, рік буде щедрим на здобутки та благодатним для залізничників, бо ав-
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торитет залізничної професії підкріплюється
високим соціальним статусом залізничника в
нашому суспільстві. Наша спільна мета – гідні
умови життя для сім’ї, народу і нашої держави. Нехай відзначення 15-ї річниці Конституції
України стане утвердженням надії на подальший розвиток нашої держави.
Із вітальним словом до присутніх звернувся начальник залізниці Богдан Піх:
– Ще в давньому
Римі конституціями
називали
окремі
акти імператорської
влади, розуміючи,
що в перекладі з
латини це поняття
означає встановлення, порядок, заснування, устрій, тому
й не дивно, що 150
країн світу із 193 мають свою конституцію,
якою керуються у всіх сферах життєдіяльності. Такі країни, як Великобританія, Нова
Зеландія, Ізраїль мають трохи інший правовий устрій, де важливішими за писані є неписані закони. Конституції Сполучених Штатів
Америки на сьогодні 220 років і цікаво, що до
всіх основних статей ця країна мала всього
27 поправок. До слова, останню поправку
було внесено у 1992 році, яку 202 роки обговорювали в парламенті, і стосувалася вона
заробітної плати сенаторів, яку було заборонено збільшувати упродовж усього цього
часу. Прийняття Конституції України у 1996

році теж відбувалося нелегко, адже молода
незалежна Україна вирізнялася строкатістю
суспільних ідей, у нас не було вікових політичних та соціальних традицій. Незважаючи
на все це, ми можемо пишатися, що найстаршою конституцією в світі є не американська,
а конституція Пилипа Орлика, якій уже понад
300 років.
Юристи часто кажуть, що, зазвичай, люди
найгірше знають те, що вони повинні знати
найкраще, тобто закони, свої права і свободи, які містяться в головному Законі нашої держави. Думаю, що для цього потрібно небагато часу, потрібна напружена праця, потрібне
психологічне осмислення необхідності самим
вивчати, знати і користуватися Конституцією
України. Так воно і буде, а молоде покоління,
яке прийде після нас, основою свого життя
буде вважати саме основний Закон України.
Тож із нагоди Дня Конституції хочу привітати
усіх із цим величним святом, побажати усім
щастя, здоров’я, гарних результатів у роботі,
радості від праці і від життя, святкового настрою, впевненості у сьогоднішньому дні та
надії на краще завтра.
У свою чергу начальник Управління МВС
України на Львівській залізниці, генералмайор міліції Олексій Костенко з нагоди державного свята побажав присутнім у залі, щоб
принципи демократії, рівності, верховенства
права, задекларовані в Конституції, були повністю втілені в наше повсякденне життя, щоб
усі громадяни України відчували себе надійно захищеними основним Законом.
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– На перший
план
Конституція
висуває право на
працю, тому наш із
вами обов’язок домогтися, щоб ця
норма Конституції
була підкріплена не
проголошенням, а
реальним правом на
гідну винагороду за
неї, – зазначив Олексій Костенко. – Шлях до
досягнення цього непростий, та якщо хочемо
бути шанованою у світі країною, з міцною економікою, із розвиненим громадським суспільством, слід подбати, щоб слова не розходилися зі справами, щоб держава і її інституції
повною мірою служили людям. Бажаю всім
успіхів у відстоюванні своїх законних прав,
інтересів, наснаги в роботі і житті на благо
України та її народу.
За багаторічну плідну працю та з нагоди Дня Конституції України, згідно з наказом генерального директора Укрзалізниці,
начальника залізниці та згідно зі спільною
постановою керівництва залізниці, президії
дорпрофсожу і транспортної міліції, кращим
залізничникам і транспортним правоохоронцям були вручені заслужені нагороди.
Урочисту атмосферу в залі продовжив
виступ знаного і улюбленого серед залізничників вокально-інструментального ансамблю
“Земляки”.
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